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Rondleiding Werkplein
door de SDD
Opening en vaststellen
van agenda

1

Opmerkingen/besluit/vervolg

De voorzitter opent om 19.20 uur de vergadering en heet de heer Peter van
Dort hartelijk welkom. De heer Van Dort wil lid worden van de Regionale
Adviesraad namens de GGZ.
Vacatiegelden over 2e helft 2017 zijn nog niet uitbetaald. Pieter Struijs vindt
dit een schande, zie verder punt 8.
We beginnen met agendapunt 3, verder wordt de agenda ongewijzigd
vastgesteld.

2.

Notulen van vergadering Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Nelleke Schelfhout.
6 november 2017
Naar aanleiding van:
+ Actielijst
Blz.1/2, punt 3: Folder over het keukentafelgesprek, zie bijlagen.
Blz.3, punt 5: Vervoersplatform/ pilot: de pilot is op 8 februari van start
gegaan, zie https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/test-metelektrische-wijkhopper
Blz.4, punt 8: Themabijeenkomst op 8 februari. Op deze avond is er ook een
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politiek debat in Zwijndrecht en in Hendrik-Ido-Ambacht.
Actiepuntenlijst: de volgende punten worden van de lijst afgevoerd:
1-080517, 2-050717, 1-040917, 3-040917, 1-061117, 2-061117, 4-061117.
Verslag van
zelfevaluatie 27
november 2017

Verslag zelfevaluatie: iedereen stemt in met het verslag. De leden willen
graag aan de voorkant betrokken worden en meer tijd voor de advisering.
Signalering: als er een signaal wordt gegeven door een van de leden, dan
graag reageren naar de hele groep, zodat iedereen op de hoogte is. Het
delen van een signaal loopt via Nelleke Schelfhout.

4.

Presentatie van Alex
Buchinhoren over de te
verwachte
veranderingen m.b.t. de
uitvoering van de Wmo
n.a.v. het regeerakkoord

Voornemen in het regeerakkoord: dat alle cliënten een vaste eigen bijdrage
voor de Wmo gaan betalen (€ 17,50 per vier weken). Bij de berekening van
de eigen bijdrage wordt dan niet meer gekeken naar de hoogte van het
inkomen, vermogen en het gebruik. Voor de duidelijkheid is dit prettig, maar
er zijn wel forse financiële consequenties. Voor mensen met een laag
inkomen is de eigen bijdrage op 0 gezet. Dit kan alleen omdat andere
mensen meer betalen. Deze constructie kan niet meer. De inkomsten uit
eigen bijdragen voor gemeenten dalen en dat moet op de een of andere
manier gecompenseerd te worden.
Verder is de drempel om zelf hulp te regelen ook weg. Alex vreest een
toename van het aantal mensen dat een maatwerkvoorziening wil1.
Overgang Wmo naar Wlz voor mensen met een psychische stoornis: Hans de
Rooij meldt dat deze groep pas na drie jaar behandeling over kan naar de
Wlz, dus op zijn vroegst in 2019/ 2020.
Voor cliënten is het niet altijd aantrekkelijk om van de Wmo naar de Wlz
over te gaan. Zeker als mensen thuis blijven wonen, is de zorg minder en de
eigen bijdrage hoger.
Presentatie Transformatie van de dagbesteding per 1-1-2018 door Anouk
Huigen, projectleider inkoop maatwerkvoorziening begeleiding. Zie bijlagen.

5.

6.

In gesprek met de SDD

Post, ter informatie

•

Verbetersuggesties Wmo-krant: de Wmo-krant is nu breder verspreid.
Ook de leden van de lokale adviesraden krijgen in het vervolg een
exemplaar. De rekenhulp is nog niet van toepassing op 2018. Alex neemt
dit punt mee. Nagekomen bericht: de rekentool op de website is
aangepast,
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/eigenbijdragewmo

•

Signaal toewijzing rolstoel: De opvouwbare rolstoel is niet noodzakelijk
als iemand een elektrische rolstoel heeft en een pasje voor de
Drechthopper. Wel /niet getrouwd, is geen criterium om wel/geen
transportrolstoel te krijgen.

•

Rolrolstoel Swinhove: André Adriaanse neemt contact op met mw.
Bernard van Swinhove.

Uitgestuurde post:

1

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/abonnementstarief-wmojaagt-gemeenten-op-extra-kosten
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-

Advies inzake aanpassing besluit en beleidsregels Wmo.

Ontvangen post:
- Reactie 13-12-2017 Drechtsteden op uitgebracht advies wijziging besluit
en beleidsregels Wmo
- Uitnodiging borrel 10 jaar samenwerking SDD 13 december 2017: een
aantal leden is geweest.
- Van Bureau Berenschot, namens college van B&W van Dordrecht, in
afstemming met de colleges van B&W van de overige Drechtsteden,
uitnodiging om op 18 dec. deel te nemen aan groepsinterview
betreffende een onderzoek door Berenschot naar de samenwerking en
governance binnen het regionaal arrangement van de gemeente
Dordrecht en de Drechtsteden. Pieter Struijs heeft hieraan deelgenomen.
Het rapport komt in februari.

7.

Rondje lokale raden en
sectoren:

De stukken worden voor kennisneming aangenomen.
17 januari gesprek met wethouder Dorien Zandvliet (Alblasserdam): Pieter
gaat alleen.
Papendrecht: zie bijlagen.
Hardinxveld-Giessendam: er loopt een discussie met de wethouder over het
bestaan van de Adviesraad. Pieter Struijs en Jacques van de Minkelis gaan in
gesprek met de wethouder. Nelleke Schelfhout regelt dit.
Hendrik-Ido-Ambacht: er is een behoefteonderzoek geweest onder senioren
door Tiny Cardol. Verder is er een onderzoek geweest naar algemene
voorzieningen door Radar. Tineke Veldhuisen gaat na of er meer informatie
is.
Dordrecht: de adviesraad gaat een nieuwe fase in. Er is een betere
samenwerking met de gemeente.
Jan van Baren: de zichtbare schakel stopt landelijk. Internos gaat nog wel
door in Dordrecht en Zwijndrecht

8.

Stand van zaken
voorbereiding
themabijeenkomst 8
februari 2018

9.

Financieel overzicht

Pieter Struijs: de huur van het kantoor in Dordrecht (Dudokplein) is opgezegd
per 1 september. Momenteel wordt gekeken of er ruimte gehuurd kan
worden bij de Regionale Cliëntenraad. Parkeren is er lastig, maar samen in
één ruimte werken, is positief.
De uitnodiging en het programma worden vastgesteld en kunnen verspreid
worden. Nabellen met de griffies of de uitnodiging ontvangen is.
De leden brengen lokaal de uitnodiging onder de aandacht en doen
voorstellen voor de stellingen naar Mariëtte Teunissen
Pieter Struijs vindt het een schande dat de vacatiegelden nog niet zijn
uitbetaald en dat het financieel overzicht ontbreekt. Er wordt een brief
gestuurd naar de directeur van Zorgbelang Zuid-Holland.
De Regionale Adviesraad wil per drie maanden op de hoogte gehouden
worden van de uitgaven, gedeclareerde onkosten en van de gedeclareerde
uren door de beleids- en secretarieel medewerkers. Tevens wil de Regionale
raad eens per drie maanden een saldo overzicht van de rekening. Er komt
een financiële commissie bestaande uit Pieter Struijs, Hans van Ardennen en
Sijtze Wiersma. Zij krijgen beiden een vergoeding van € 150,- per jaar
hiervoor.
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Reactie van Zorgbelang Zuid-Holland: excuses voor het feit dat door een
samenloop van omstandigheden de uitbetaling van de vacatiegelden een
vertraging heeft opgelopen. Tijdige betaling wordt in de administratieve
processen geborgd. De financiële commissie krijgt driemaandelijks het
financiële overzicht.
10.

Rondvraag en Sluiting

-Tineke Veldhuisen vraagt of er nog geld beschikbaar is voor
participatieplekken. Alex Buchinhoren geeft aan dat er geld is, maar dat dit
geld bij de gemeenten zelf is en niet bij de SDD. Elke gemeente kan er dus
zelf over beslissen.
-Een inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht is verhuisd naar een gelijkvloers
appartement met het idee dat zij hier kan blijven wonen, ook als ze in een
rolstoel komt. Dit blijkt niet het geval. Volgens Tineke ontbreekt er
deskundigheid bij architecten en kennis bij de mensen.
Volgende vergadering is: maandag 5 maart 2018 in Dordrecht, bij Stichting
MEE (onder voorbehoud). Thema: Cliëntondersteuning (regelt Sijtze)
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
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